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12050. Evangelho de sábado (04-11-2017) - S. Carlos Borromeu - Rm 11, 1-2a.11-12.25-29; Sl 93; Lc 14, 1.7-11
- Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos
chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados
escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola:
“Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o
primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante
do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: “Dá o
lugar a ele”. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas,
quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando
chegar quem te convidou, te dirá: “Amigo, vem mais para cima”. E isto vai
ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha
(Imagem: S. Carlos Borromeu)
será elevado”. Visite nosso site: www.aparecidadasaguas.com
Recadinho: - É fácil ser simples e humilde sem deixar que nos façam de bobos? - O que dizer dos que
humilham seu semelhante? - Não lucramos muitíssimo mais procurando agir com simplicidade? - Manifesto
interesse em ser útil a meu próximo? - Noto que quanto mais sirvo mais Deus me recompensa?
12051. Movimento no Santuário Nacional de 23 a 29/outubro/2017 - Conforme dados estatísticos fornecidos
pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 23 a 29/outubro/2017 circularam pelo
Santuário 268.528 visitantes. No sábado, 28 de outubro/2017, o Santuário recebeu 94.724 pessoas e, no
domingo, dia 29 de outubro/2017, o número foi de 116.149 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de
visitantes foi de 57.655. A previsão do Santuário para o próximo fim de semana é o Santuário receber 71.985
visitantes no sábado, dia 04 de novembro/2017 e 96.846 no domingo, dia 05 de novembro/2017.
12052. Hoje celebramos S. Carlos Borromeu - Um santo que procurava os pobres doentes dos quais ninguém
se lembrava! Nasceu em 1538. Ainda criança, montava um altar, convidada irmãos e amigos e imitava o padre
na igreja. Foi ordenado padre em 1562. Trabalhou muito para reorganizar a Igreja. Carlos Borromeu sabia
muito bem que a caridade abre os corações também à religião! Dava quase todo o seu salário aos pobres,
guardando um mínimo para uso pessoal. Foi Cardeal de Milão (Itália). Nunca perdeu a ocasião de dizer duras
palavras aos ricos e esquecidos de que Deus existe! Faleceu no dia 03 de novembro de 1584. Suas últimas
palavras foram: “Eis Senhor, eu venho, vou já!” Ficou famosa uma frase sua: “Somos todos fracos, confesso,
mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade!”
Em outra ocasião questionou: “Tua missão é pregar e ensinar? Estuda e entrega-te ao necessário para bem
exerceres o encargo. Mas faze-o, primeiro, por pregar com a vida e o comportamento! Não aconteça que,
vendo-te dizer uma coisa e fazer outra, zombem de tuas palavras, abanando a cabeça!”
12053. Maria Apareceu em meu caminho! - No dia 1º de Novembro de 2017 (3 dias atrás), iniciamos no
facebook um “Recadinho especial” voltado a Maria, a “Aparecida das Águas” que surge em nossa caminhada
de Fé, protegendo-nos e nos amparando. Ao lado da brevíssima mensagem (já que hoje não temos tempo para
ler textos longos!) segue uma ilustração especial que fala por si! Leia, reflita, reze, indique para outras pessoas, e
Maria aparecerá sempre, guiando seus passos, e de seus entes queridos, para Deus!
Confira, encontre-se com a Mãe, divulgue mais um instrumento de discípulo missionário:
https://www.facebook.com/AparecidaDasAguas/
12054. Mensagem do primeiro dia! - A mensagem de 1º de Novembro/2017 foi:
“Na Igreja Católica veneramos Maria com amor filial. Ela é a Luz que nos indica Jesus, Ela é o caminho que
Deus escolheu para que eu possa chegar ao seu Jesus!”
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
APOIO:
Serviços Gerais - Manutenção de edifícios e apartamentos - Guarujá (SP) - Há mais de 20 anos no ramo.
Jaciano Arruda - Tel (13)98875-8935 - E-mail: jacianogja@hotmail.com
Vivências - Aparecida das Águas

Site: www.aparecidadasaguas.com

|

E-mail: contato@aparecidadasaguas.com

